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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo da 

Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rubinéia. 

 

 Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois realizou-se 

sob a presidência do senhor Edilson da Silva, secretariado pela Vereadora 

Neuza G. Ribeiro Lodete, nas dependências da Câmara Municipal de Rubinéia, 

sito Av. Guimarães Rosa, nº 235, a Nona Sessão Ordinária do Segundo 

Período Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de 

Rubinéia; Feita a chamada, o vereador Aparecido Antônio de Oliveira estava 

de atestado médico por Covid 19 e havendo número legal em plenário, o 

Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos; EXPEDIENTE: O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

Ata da 3º Sessão Extraordinária, realizada dia 06 de julho do corrente 

ano, na qual o vereador Eder Guerra pediu dispensa da leitura da Ata que 

colocado em votação foi aprovado por todos. O Senhor Presidente Solicitou 

a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Requerimento nº70/2022 

de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações referentes a Lei 

14.434/2022 que criou o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico 

de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Requerimento nº71/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, informações 

sobre o Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, colocado 

em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos. O 

Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a 

leitura do Requerimento nº72/2022 de autoria do vereador Paulo Xavier, 

informações referente ao não atendimento de Indicação, colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do 

Requerimento nº73/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro, 

esclarecimentos sobre o uso dos recursos do FUNDEB, colocado em discussão, 

sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Requerimento 

nº74/2022 de autoria do vereador Paulo Xavier, informações referente ao 

reajuste de salário dos servidores municipais, colocado em discussão, sem 

oradores, colocado em votação, aprovado por todos. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº157/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente com o Setor 

competente dentro das possibilidades legais, a viabilidade de realizar a 

manutenção dos ninhos artificiais, bem como implantar novos ninhos que 

levem as araras para o habitat natural. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº158/2022 de 

autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente com o Setor competente 

dentro das possibilidades legais, realizar a manutenção dos postes de 

iluminação da Praça no Distrito de Esmeralda. O Senhor Presidente 

Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação 

nº159/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente com o Setor 

competente dentro das possibilidades legais, contratação de profissional 

na área da psicologia que possa atender no Distrito de Esmeralda. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 
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indicação nº160/2022 de autoria da vereadora Neuza Ribeiro: juntamente com 

o Setor competente dentro das possibilidades legais, a execução de uma 

quadra de basquete, ao lado do Ginásio de Esportes Mario Covas. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº161/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: para que dentro 

das possibilidades legais determine uma operação tapa buraco em toda a 

extensão do loteamento Paraíso das Aguas, principalmente nos cruzamentos 

das vias, onde há a existência de valetas. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº162/2022 de 

autoria do vereador Alex Olivo: na forma regimental, determinar ao setor 

competente que proceda a construção de uma Academia ao ar livre próximo a 

Pista de Caminhada, localizada próximo ao Centro Cultural. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº163/2022 de autoria do vereador Alex Olivo: na forma 

regimental e dentro das possibilidades legais determine ao setor 

competente da municipalidade para que realize manutenção no entroncamento 

da Estrada vereador Fidelcino José de Jesus com a Estrada Jose 

Brancalhone. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que 

fizesse a leitura da indicação nº164/2022 de autoria da vereadora Neuza 

Ribeiro: juntamente com o Setor competente que seja realizado dentro das 

possibilidades legais, a implantação de bancos próximo a área do 

playground disponibilizado na área de lazer do Ipanema. O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura da 

indicação nº165/2022 de autoria do vereador Eder Guerra: para que dentro 

das possibilidades legais, determine ao setor responsável da 

municipalidade a roçagem e a construção de aceiros na área de vegetação 

que compõe as áreas verde do município. O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº166/2022 de 

autoria do vereador Eder Guerra: determine ao setor competente para que 

desenvolva um projeto de implantação de melhorias na lagoinha próximo a 

Cohab Grandes Lagos, como perfuração de um poço para abastecimento da 

mesma em épocas de seca, construção de uma passarela e manutenção em toda 

estrutura que margeiam a mesma. O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 

Secretária para que fizesse a leitura da indicação nº167/2022 de autoria 

do vereador Alex Olivo: para que dentro das possibilidades legais se 

empenhe em viabilizar recursos financeiros junto as esferas governamentais 

competentes no intuito de proceder a construção em nosso Município de um 

“Parque Infantil Readaptado” próximo a Praça da Pista de Skate. Não 

havendo mais matéria para a fase de expediente passou-se para a fase do 

Intervalo Regimental, o vereador Alex Olivo solicitou a dispensa do 

referido Intervalo Regimental, que colocado em votação pelo Senhor 

Presidente, restou aprovado por todos a dispensa do Intervalo; ORDEM DO 

DIA: O Senhor Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse 

a leitura Projeto de Lei nº23/2022 (Autoriza o Poder Executivo a firmar 

convênio com Instituições de Ensino Superior Públicas ou privadas para 

concessão de estágio remunerado e dá outras providências)colocado em 

discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor 

Presidente Solicitou a Primeira Secretária para que fizesse a leitura 

Projeto de Lei nº24/2022 (Declara de expansão urbana a área que especifica 

e dá outras providências)colocado em discussão, sem oradores, colocado em 

votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a Primeira 
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Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº25/2022 

(Institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de 

Rubineia, conforme especifica)colocado em discussão, sem oradores, 

colocado em votação, aprovado por todos; O Senhor Presidente Solicitou a 

Primeira Secretária para que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº26/2022 

(Dispõe sobre concessão de apoio financeiro para auxiliar estudantes de 

cursos técnicos e profissionalizantes do município no exercício de 2022) 

colocado em discussão, sem oradores, colocado em votação, aprovado por 

todos. Não havendo mais matéria para a ordem do dia o Senhor Presidente 

declarou encerrada a sessão, da qual eu, Neuza G. Ribeiro Lodete, Primeira 

Secretária, lavrei esta ata que após lida e aprovada pelo Plenário será 

devidamente assinada pelos membros da mesa.  
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Paulo Xavier de Jesus 

Vice Presidente 
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2ª Secretário 

 

 

 

 

Registrada em livro próprio. 


